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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA 
Dia 10 de febrer de 2015 

 
 
Assisteixen a la reunió: la Sra. Conxita Almarcha del GAM Lilium; la Sra. Sra. Lluïsa Cunill del 
Centres de Cultura Popular ; la Sra. Marina Hosta de l’AVV Sagrada Família; la Sra. Ma Jesús 
Pérez de PSC; les Sres. Lluïsa Montes i Candi Torilo de Dones en acció ; les Sres. Malika El 
Outmani, Malika el Kebin i Karima Echanddak de l’Associació Cultual Islàmica Mousab Ibno 
Oumayn; Sra. Pilar Julià de l’Associació de Vídues;  a títol personal la Sra. Montse Roldan, la 
Sra. Montse Margarit, Sra. Paloma Masnou; la Sra. Josefina Ramírez, com a secretària i 
actuant com a presidenta la Sra. Mercè Rosich.  
 
S’excusen: 
Sra. Maribel Luzon, de ICV Manresa. 
Sra. Carme Guitard del Centre de Cultura Popular de la Sagrada Família. 
Sra. Mila López. 
Sra. Soledad Gonzalez del Nord de la Dona. 
 
 
S’inicia la reunió a les 7 de la tarda a la sala de reunions del Centre Cultural el Casino.  
 
Ordre del dia:  

 
1- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 
2- Programació de la propera campanya del 8 de març. 
 
3.- Valoració de la Campanya 25 de novembre. 
 
4- Exposició de les comissions de treball del Consell. 
 
5- Informació sobre les subvencions a entitats. 
 
6.- Altres  informacions. 
 
 
1- Aprovació acta anterior. 
 
S’aprova l’acta sense cap esmena.  
 
 
2- Programació de la propera campanya del 8 de març. 
 
Es llegeixen els actes programats pel 8 de març  i es van comentant. 
 
Durant el mes de febrer  
 
Concurs de micro relats “Amb veu de Dona” 
Categories: Joves de 14 a 16, joves de 17 a 21 i persones majors de 21 anys 
 (Veure bases a part) 
Organitza: SIAD Montserrat Roig  
Col·labora: Centres de secundària de Manresa, Consell Municipal de la Dona, llibreria Parcir i 
Kursaal 
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Concurs de dibuixos ”La Igualtat: cosa de tots i totes” 
Adreçat a l’alumnat de cicle mitjà ( 3é i 4art) i superior ( 5é i 6é) de les escoles de primària de 
Manresa 
(Veure bases a part) 
Organitza: SIAD Montserrat Roig  
Col·labora: Escoles de primària de Manresa, Consell Municipal de la Dona i llibreria Parcir i 
Kursaal 
 
Dimecres dia 4 de març 
 
Xerrada “Prevenció de la violència masclista a traves de l’experiència dels presos de 
Lledoners” 
Adreçat a l’alumnat de secundària  
Lloc: IES Pius Font i Quer 
Hora: 9’30 h 
Organitza: Centre penitenciari Lledoners, IES Pius Font i Quer i SIAD Montserrat Roig  
 
Divendres dia 6 de març 
 
Acte institucional Amb veu de Dona 
Amb la participació,  d’una dona, pendent de confirmar. 
Actuació musical d’ Alba Careta tanca 2 peces musicals 
Entrega de premis dels concursos de micro relats i dibuix. Lectura 3 relats.  
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament 
Hora: 18’30 
Organitza: Ajuntament de Manresa 
Col·labora: Consell Municipal de la  Dona 
 
Dissabte 7 de març 
 
Acte festiu de la dona. 
Amb l’ actuació de Sonia Moya,  Nord de la Dona i  ......  
Hora: 17 h. 
Lloc: Pati del Kursaal 
Organitza: Consell Municipal de la Dona 
Col·labora: Ajuntament de Manresa, Kursaal 
 
 
Diumenge 8 de març 
 
Col·locació del llaç lila a la façana de l’Ajuntament 
Organitza: Consell Municipal de la Dona i Ajuntament de Manresa 
 
Concert de la dona 
Amb l’actuació de Alba Careta 
Grup de dones clowns. 
Hora: 18 h  
Lloc: Voilà 
Preu entrada: 5 euros 
Organitza: Voilà 
Col·labora : Ajuntament de Manresa 
 
Dijous 12 de març 
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Activitat grupal: Suport entre dones davant les dificultats 
Per acabar de definir i confirmar . 
Activitat grupal per les entitats i grups de dones de Manresa 
Lloc: Flors Sirera 
Hora: 17 h. 
Organitza: Programa de Cooperació i SIAD Montserrat 
Col·labora: Consell Municipal de la Dona 
 
Dimecres 18 de març 
 
Xerrada “Prevenció de la violència masclista a traves de l’experiència dels presos de 
Lledoners” 
Adreçat a l’alumnat de secundària  
Lloc: IES La Salle 
Hora: 9’30 h. 
Organitza: Centre penitenciari Lledoners, IES Cal Gravat i SIAD Montserrat Roig  
 
Exposicions  
 
Del 6 al 20 de març al vestíbul de la Biblioteca del Casino 
 
• Exposició del treballs guanyadors del concurs de micro relats “Amb veu de dona” 

   Organitza: SIAD Montserrat Roig 
   Col·labora: Consell Municipal de la Dona i Centres de secundària de Manresa 
 

• Exposició del dibuixos del concurs “L’ igualtat: cosa de tots i totes”  
   Organitza: SIAD Montserrat Roig 
   Col·labora: Consell Municipal de la Dona i escoles de primària de Manresa. 

 
 
3- Exposició de les comissions de treball del Consell. 
 
Una representant de la comissió de sensibilització explica l’acte que han organitzat. 
L’anomenen “acte festiu del dia de la dona”. La idea és fer un acte lúdic al pati del kursaal de 
17 a 19 h el dissabte. Hi haurà la pancarta, música, actuacions a càrrec del Nord de la dona i hi 
haurà un parlament de la Sra. Conxita Parcerisas o la Lluïsa Font sobre la memòria històrica de 
les dones catalanes i manresanes. El parlament serà d’una durada de 10 a 12 minuts, sobre la 
“presència de la dona en l’espai urbà de Manresa”,  sobre la carència de protagonisme de les 
dones a la ciutat i de la importància de la feina feta per dones anònimes. La Paloma 
dinamitzarà l’acte. 
S’acorda com es farà la presentació i la cloenda de l’acte, en aquest darrer apartat parlarà la 
Regidora. Al final hi haurà una actuació on es llegiran poemes a càrrec de Sònia Moya. 
Com sempre l’entitat Dones en acció posaran una paradeta d’infusions, i el Forn Jorba donarà 
pastes. 
Es planteja la possibilitat de fer un obsequi als participants, de 10 a 15 persones, i s’acorda que 
es demanarà a Alcaldia, i que hi ha possibilitats de tenir uns pins de Manresa. 
 
La Regidora planteja que encara no s’ha triat la dona que farà el parlament el dia de l’acte 
institucional, i demana si semblaria bé i hi hauria la possibilitat de què o bé la Conxita 
Parcerisas o bé la Lluïsa Font el poguessin fer, des de la comissió es valora adequat i la Sra. 
Margarit comenta que els hi dirà si ho volen fer. 
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4.- Valoració de la Campanya 25 de novembre. 
 
La Sra. Ramírez llegeix la valoració de la campanya que s’ha realitzat i consensuat des del 
SIAD. 
 
1- OBJECTIUS DE LA CAMPANYA 
 
Els objectius de la campanya al voltant del Dia Internacional contra la violència de gènere son:  
- Sensibilitzar a la població sobre aquesta greu problema social  
- Treballar la prevenció especialment entre els col·lectius més joves.  
- Mostrar públicament el rebuig de la societat tant des de les institucions pública com des de la 
ciutadania 
 
 
2- DADES QUANTITATIVES 
 
 
Nº d’ actes organitzats pel SIAD 3 
Actes organitzats conjuntament amb altres entitats o serveis 4 
Entitats o particulars que han col·laborat  3 
Centres d’ensenyament secundaria que han col·laborat 5 
Nº de participants en la campanya 1.700 
Cartells distribuïts 150 
Tríptics digitals distribuïts 900 
 
 
3- COL·LABORACIONS 
 
En guanya alguns dels actes s’han realitzar en col·laboració amb altres entitats o serveis: 

- El debat intergeneracional de dones: SIAD del Consell Comarcal del Bages i ICD 
- Curs de formació sobre violència per a professionals del protocol: SIAD del Consell 

Comarcal del Bages 
- Xerrada Que ens porta a ser víctimes??: Lilium associació de suport a la dona víctima 

de violència masclista 
- Lectura dramatitzada dins l’acte institucional: Companyia de teatre Qüestió de 4 i Fina 

Tapias 
- Concurs de manifestos, participació en el teatre forum, presència a l’acte institucional, 

exposició Joves contra la violència, reportatge fotogràfic dels actes del dia 25: Centres 
de secundària Pius Font i Quer, Ave Maria, Guillem Catà, Lacetània i el Pilar 

- Imatge del cartell: Espai Jove  
 
4- IMATGE I DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA 
 
                           Cartell                         Tríptic digital 
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Cartells 
- Enguany els 150 cartells van ser suficients per fer la difusió.   
- L’enviament es va fer mitjançant empresa de distribució i les dones del Consell Municipal de 
la Dona.  
 
Tríptic digital 
 - Es va realitzar un tríptic digital amb tots els actes de la campanya que es va enviar a traves 
de correu electrònic. 
 
Roda de premsa 
- Es va convocar als mitjans de comunicació per presentar la campanya 
- Des del Consell Comarcal es va fet un comunicat de premsa per informar sobre el Debat 
intergeneracional organitzat conjuntament entre els dos SIADs 
 
 
5-  SEGUIMENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
La repercussió real en els mitjans locals va ser la següent: 
 

• Regió 7, TVM i TLB:  realització una cobertura informativa dels actes 
• Regió-7:  - Article extens sobre la campanya i  dades sobre violència 

- Article extens sobre el Debat Intergeneracional  
• Manresainfo: cobertura informativa a través de la web  
• TLB grup comunicació: Reportatge sobre la campanya i la violència de gènere. 
• Apuntador: Els  dels actes de la Campanya es van incloure dins l’agenda  

 
 
6- ACTES DE LA CAMPANYA I PARTICIPACIÓ 
 
Octubre i novembre 

• Concurs de manifestos contra la violència 
Adreçat a l’alumnat de secundària 
Organitza: SIAD Montserrat Roig 
Col·labora: Instituts d’educació secundària de Manresa i Consell Municipal de la Dona 
Participació: 82 manifestos 
 
3 de novembre 
• Curs de introducció a la violència masclista 
     Adreçat a professionals de diferents àmbits 
A càrrec de SIES de la Catalunya Central 
Hora: de 10h a 14h 
Lloc: SIAD Montserrat Roig 
Organitza: SIAD de l ‘Ajuntament de Manresa i SIAD del Consell Comarcal del Bages 
Participació: 13 persones  
 
19 de novembre 
• Connectades: Jornades de debat intergeneracional a la Catalunya Central 
Hora: 16h 
Lloc. Recinte firal 
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Organitza: Institut Català de les Dones, SIAD del Consell Comarcal del Bages, SIAD de 
l’Ajuntament de Manresa 
Col·labora:  Escola Diocesana de Navàs, i IES Guillem Catà 
Participació: 80 persones 
 
20 de novembre 
• Xerrada  “Que ens porta a ser víctimes?” 
A càrrec d’ Ester Claramunt 
Hora: 17’30 
Lloc: Centre Cultural el Casino 
Organitza: Lilium Grup de suport a les dones víctimes de violència masclista 
Participació: 30 persones. 28 dones, 2 homes 
 
25 de novembre 
• Teatre fòrum: Toca de peus a terra 
A càrrec d’ Impacte Teatre 
Adreçat a alumnat de secundària 
Lloc. Auditori de la Plana de l’Om 
Hora: 10h 
Organitza: SIAD Montserrat Roig 
Participació: 172 persones 
 
 
• Acte Institucional Contra la Violència de Gènere. 
     Penjada del llaç blanc a la façana de l’Ajuntament. 
Lloc: Plaça Major de Manresa 
Hora: 12h 

- Lectura del manifest guanyador del concurs amb l’alumnat de secundària i del Consell 
Municipal de la Dona 

- Lectura dramatitzada del poema “Reencarnacions: vinc des de l ‘ahir” 
- Parlaments institucionals 
- 1 minut de silenci 

Organitza: SIAD Montserrat Roig - Ajuntament de Manresa 
Col·labora: Fina Tapias, Qüestió de 4, Instituts d’ Educació Secundària i Consell Municipal de la 
Dona 
Amb l’adhesió de la Delegació del Govern a la Catalunya Central i Institut Català de les Dones  
Participació: 320 persones 
 
26 de novembre 
• Curs de introducció a la violència masclista 
      Adreçat a professionals de diferents àmbits 
A càrrec de SIES de la Catalunya Central 
Hora: de 10’30h a 14’30h 
Lloc: SIAD CCB 
Organitza: SIAD de l ‘Ajuntament de Manresa i SIAD del Consell Comarcal del Bages 
Participació: 25 persones 
 
Del 2 al 19 de desembre 
• Exposició: Joves Contra la Violència 
Lloc: Vestíbul  de la Biblioteca del Casino 
Organitza: SIAD Montserrat Roig , IES Pius Font i Quer, IES Lacetània 
Participació: 1000 persones 
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7- VALORACIÓ DE LA CAMPANYA 
 
Punts forts 
 
•  L’alt nivell de participació en la majoria dels actes organitzats. 
• La col·laboració desinteressades de moltes persones i grups que han fet possible la 

realització de molts dels actes com l’Acte Institucional. 
• L’originalitat i emotivitat de l’acció artística de l’Acte Institucional  
• La implicació dels instituts, el consell municipal  i persones de diferents grups, edat, 

nacionalitat  en la realització de l’Acte Institucional. 
• Bon seguiment de la premsa local en alguns dels actes de la campanya i en el tractament 

del tema de la violència. 
• Major implicació del i les  joves en la organització de molts dels actes realitzats:  

o L’alumnat de secundària, amb la col·laboració del  professorat dels centres, va ser 
l’ encarregat d’ escriure el manifest que es va llegir en l’acte institucional del dia 
25 de novembre.  

o Els manifestos elaborats a les aules van participar en un concurs . El text 
guanyador va ser triat per representar més àmpliament a les manresanes i 
manresans en el seu rebuig contra la violència masclista.  

o Un grup de l’alumnat del Lacetània va realitzarà un reportatge fotogràfic d’aquests 
actes 

o L’ implicació d’estudiants de secundària es va ampliar amb la participació en el 
teatre fòrum ‘Toca de peus a terra’ i la seva presència a l’acte institucional, 

o La dramatització del poema que es va llegir en l’acte aquest acte va anar a càrrec  
“Qüestió de 4”, una jove companyia de teatre.  

o La imatge que acompanya la difusió de la campanya d’aquest any l’ha dut a terme 
un grup d`Espai Jove.  

o L’exposició “Joves contra la violència” va ser realitzada per l’alumnat del Pius 
Font i Quer  i  de Lacetània 

o La participació en el debat intergeneracional de l’alumnat del Guillem Catà de 
Manresa i de l ‘Escola Diocesana de Navàs, tanquen el conjunt d’activitats 
protagonitzades pels sector més jove de la ciutat. 

• El relleu generacional en el Consell amb l’ implicació de més dones joves i la creació 
d’una nova comissió de feminisme. 

• El debat intern obert entre les membres del consell davant la manca d’activitats 
organitzades per la comissió.  

• El debat intergeneracional va permetre  recuperar i posar en valor la saviesa de les 
dones grans i a la vegada realitzar un intercanvi d’experiències entre les diferents 
generacions de dones.  L’ intercanvi que va implicar un enriquiment mutu per a totes les 
participants i un traspassar dels coneixements femenins a les noves generacions.  

• La bona col·laboració entre SIADs comarcal i municipal, va permetre compartir tasques 
tècniques i organitzatives, sensibilitzant així els recursos personals i donant una 
dimensió més amplia al debat intergeneracional  

 
 
Punt dèbils 
 

• La sinergia establerta en els darrers anys des del SIAD i pel propi Consell a l’ hora de  
l’organització les campanyes de sensibilització va crear una dinàmica on cada cap hi 
havia menys capacitat de decisió i execució en les activitats de les dones de la comissió  
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i en conseqüència una major desmotivació, cosa que va fer que cada cop s’ impliquessin 
menys.. 

• Al establir des del SIAD noves formes d’organització de la comissió de sensibilització 
que impliquessin major autonomia , aquesta no va funcionar i no es va poder organitzar 
actes de sensibilització dels del Consell, com per exemple la tradicional Encesa 
d’Espelmes. 

 
Propostes de millora 

 
• Continuar fomentant una major autonomia i implicació de la comissió de sensibilització 

malgrat això impliqui la realització de menys actes.  
• Treballar conjuntament amb varis instituts la realització conjunta de l’acte institucional 

del proper any 
• Mantenir l’ implicació dels col·lectius més joves en la organització de les activitats 

 
Valoració global 
 
La campanya de sensibilització contra la violència de gènere està assolint una repercussió molt 
important en quan a nombre de participants. 
 
Es valora molt positivament totes les col·laboracions d’entitats, associacions i persones 
particulars que desinteressadament mostren el seu rebuig contra la violència masclista. 
 
La  campanya ha assolit tots els seus objectius i en especial el mantenir el treball amb els 
centres educatius de secundària de la ciutat i altres col·lectius de joves. Tanmateix s’ha 
aconseguit  amb una major implicació d’aquests  joves en la organització de molts dels actes 
realitzats i per tant un major grau de prevenció  
 
En quan als actes claus de la campanya Debat Intergeneracional i Acte Institucional han tingut 
molt bona acollida d’ opinió i  públic.  
  
 
Comentaris al respecte: 
 
La Sra. Margarit comenta que: 

- El grup de persones grans que cantaven a l’acte de la plaça major i  que aquest any no 
ho han fet s’han mostrat molestes perquè no se’ls havia explicat res. 

- I respecte de la manca d’acte de la comissió de sensibilització vol deixar constància de 
què les membres de la comissió continuen amb ganes, i que quan es convoqui la 
comissió se’n farà més difusió entre la resta d’entitats per si hi ha més participants i amb 
això hi donarà suport el SIAD. 

- I que voldria esmenar la valoració anterior incloent que el Manifest que es va llegir el dia 
de l’acte institucional va ser elaborat per la comissió. 

 
5- Informació sobre les subvencions a entitats. 
 
La Sra. Ramírez explica que hi haurà les mateixes subvencions que l’any passat i que ja es 
poden sol·licitar. I l’Ajuntament compta que també rebrà les mateixes que l’any passat de la 
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. 
 
6. Altres informacions 
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- De cara al Consell Nacional de la Dona  que convoca l’ICD s’anomenen la Paloma 
Masnou i la Montse Roldan com a representants vocals del consell municipal de la dona 
de Manresa. 

- Les participants a la reunió comenten que s’ha reduït l’horari de tardes del SIAD i 
demanen què pot fer el consell al respecte. La Regidora comenta que de moment no es 
pot fer res, que ha estat una decisió de força major i per falta de personal. 

- Des de la comissió de feminisme comenten que aquest any en comptes de fer la trobada 
de dones es vol fer una jornada de dones, una matinal a la FUB, cap al mes de maig o 
juny. Es pretén fer difusió del consell i volen comptar amb la participació de l’ICD. La 
Regidora li sembla molt bé la jornada, i comenta que li hauria agradat fer una jornada 
amb la implicació de col·lectius de dones professionals i altres que no saben ni que 
existeix el consell, d’àmbits de l’esport, la cultura, la música, dones emprenedores... La 
Sra. Roldan comenta que es vol fer a la FUB perquè hi pugui assistir joves estudiants. 
La Regidora diu que les jornades a la FUB no garanteixen l’assistència d’estudiants, que 
tenen més èxit els actes a la plana de l’om. La Sra. Masnou comenta que l’objectiu és 
promocionar projectes liderats per dones, fer contactes i oferir col·laboracions. La Sra. 
Pérez diu que es podria demanar la implicació dels col·legis professionals. 

- D’altra banda, la Sra. Almarcha comenta que la seva entitat va visitar l’equipament de 
les germanetes dels pobres, que gestiona la Fundació Tomàs canet, van visitar el servei 
de dutxes i va ser molt interessant. 

- La Regidora fa un comentari final respecte una reunió que ha realitzat feia uns dies 
l’ajuntament per explicar a les entitats el tema de l’impost de societats, impost obligatori 
per a totes les entitats i que s’ha de presentar al juliol de 2016.  Des de l’Ajuntament es 
pot donar informació al respecte des de l’àrea de participació, concretament la Montse 
Gibert, 938752484, mgibert@ajmanresa.cat. 

 
 
S’acorda que la propera reunió serà el dia 20 d’abril a les 19h. al mateix lloc. 
 
A les 21:00 h es dóna per acabada la reunió. 
 
 


